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Continuamos prontos para transportar
Um período sem precedente no mundo inteiro, e se
tem um profissional que vestiu a camisa e não se escondeu foi o motorista, de todos os setores, na verdade: motoristas de transporte de cargas, motoristas de transporte
coletivo, motorista de ambulâncias, motoristas que não
podiam cruzar o braço e ficar esperando o vírus passar.
Eles saem na rua todos os dias, pois se não forem,
a dificuldade para a população e toda a sociedade vai
ficar insuportável. No nosso caso, o transporte de cargas urbano, que alívio trouxe para a população: saber
que não íamos ficar sem comer, beber e usar remédios,
se precisasse.
Hoje vemos homenagens merecidíssimas aos profissionais da saúde, que estão na linha de frente do
combate à Covid-19, mas não podemos esquecer que
o profissional do transporte também faz a sua parte: o
cara que leva e traz, e sem ele, nem o médico pode operar seu serviço positivamente. É uma via de mão dupla.
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No dia do motorista, a gente comemora também o aniversário da Revista Frete Urbano, uma publicação comprometida com o segmento de VUCs. O motorista urbano de cargas.
Aquele profissional que merece ser tratado com exclusividade,
e que pode contar com a gente para obter informações, notícias e entretenimento para o seu dia a dia.
É por isso que hoje, dia 25 de
julho, Dia de São Cristóvão, o protetor dos motoristas, queremos
homenagear esse profissional
indispensável para nossa sociedade. Com todas as dificuldades,
que sabemos existir, não desista,
motorista! Continue cuidando
de nós, do seu jeito, no seu leva
e traz. Nós precisamos de você!
Obrigada amigo motorista e se
cuide!!! Grande beijo.
Carol Vilanova
Administração e distribuição
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Distribuição
Cooperação com lojas de autopeças,
centros de distribuição e docas,
Ceagesp, pontos de grande concentração
de VUCs, além de pedágios promocionais.
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Dia do motorista

Frete a Frete

Perfil
A Revista Frete Urbano é uma
Publicação Técnica bimestral, dirigida ao motorista de caminhão
urbano de carga, autônomo e
empregado, donos de transportadoras, frotistas, empresas de
logística e compradores
do setor de transportes de carga.

Assista aqui ao vídeo do
lançamento da Nova Fiat Strada, a
picape multiuso que foi totalmente
renovada e pretende continuar na
liderança do mercado

Dia do motorista

Motorista:
grande herói do
abastecimento
Texto e fotos: Carol Vilanova | Fotos: Divulgação

O transporte urbano de cargas seguiu firme em meio à pandemia do coronavírus. Mais
do que uma homenagem, o motorista merece nosso agradecimento por não deixar faltar
alimentos na nossa mesa e medicamentos pra quem precisa

O

dia do motorista é sempre uma data especial
para quem vive no segmento do transporte, seja
de cargas ou de passageiros, mas neste ano a
comemoração tem uma atmosfera especial. É
louvável o alívio que o motorista trouxe para toda a sociedade, quando foi escalado para trabalhar num período de
circulação de um vírus poderosíssimo, e não se escondeu
disso, ao contrário, meteu as caras e disse: “vamos continuar, por nossa causa, o Brasil, ou até mesmo, o mundo,
não vai parar”.
Na verdade, ele correu e, ainda corre, este risco todos
os dias e leva este risco para dentro da sua casa, para o
seu âmbito familiar, sua mulher, seus filhos, pais e netos.
Precisou se equipar de proteção para que sua exposição
não transformasse sua vida numa grande tragédia, como
aconteceu com tanta gente.
O coronavírus é avassalador, um inimigo invisível que
está onde menos a gente espera, infelizmente fez vítimas
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no mundo inteiro, e muitas delas não conseguiram superá-lo. Números de 21 de julho contabilizavam mais de 14,5
milhões casos em todo o mundo, sendo que mais de 2
milhões deles são no Brasil. Mais de 80 mil vidas foram
perdidas no nosso território, um registro muito triste.

Dia do motorista
A retomada está acontecendo
O ano de 2020 está sendo muito difícil também na parte financeira, poucos segmentos não tiveram perdas. No
transportes de cargas, por exemplo, apesar de ter sido uma
atividade essencial que continuou funcionando durante a
quarentena, muitos comércios fecharam, e logo, o transporte de cargas para esse nicho foi interrompido, logo, caiu
o faturamento do transportador.
Neste momento, porém, segundo as entidades do setor,
estamos nos recuperando. Pesquisa do Departamento de Custos Operacionais (DECOPE) da NTC&Logística, divulgada no
começo de julho, registra melhora no segmento de cargas.
Acompanhando semana a semana, o estudo revelou que a
demanda voltou a melhorar, atingindo o melhor nível desde o
final de março, antes da queda brusca da pandemia acontecer.
Segundo pesquisa realizada pela associação de empresas do setor, a demanda terminou a primeira semana de julho com variação negativa de 30,42% em relação aos níveis
pré-pandemia, melhor resultado desde a semana de 24 a
29 de março --quando teve baixa de 26,9%.
A última semana de março havia antecedido uma forte
derrocada que atingiu seu ápice em meados de abril, em meio
às medidas de isolamento social para contenção da Covid-19,
quando a demanda bateu variação negativa de 45,2%.
Na comparação com a semana anterior, o índice teve
melhora de 3,5 pontos percentuais. Os resultados foram
impulsionados por uma alta significativa na demanda por
cargas fracionadas, que contêm pequenos volumes.
Estamos aos poucos retomando o mercado, como acredita o
presidente do Setcesp, Tayguara Helou (veja vídeo). “Parabéns
aos motoristas, vocês são verdadeiros heróis, que mantêm nosso
país abastecido, e estiveram à disposição do Brasil em momento
muito complicado”, diz. Ele acha que temos que estar prontos
para a retomada que vai acontecer, e que tudo vai passar.
Nos registros da CNT (Confederação Nacional do Transporte) também temos uma melhora, com os números do mês
de maio em crescimento de 4,6% em relação a abril. De acordo com a análise da CNT, após a queda histórica de 17,8% registrada em abril, maio foi um mês melhor para o transporte.

Motoristas estão animados
para o novo normal
“Minha expectativa é que aos poucos retomemos as
atividades e creio que nosso novo normal será por enquanto usar a máscara e o álcool em gel, sempre cuidando da
nossa saúde para voltar bem pra casa, pra nossa família”.
Esse é o depoimento de Felipe Ramos, 32 anos, que trabalha há dois anos como motorista e dirige uma Mercedes-Benz Sprinter, equipada com baú refrigerado.

Felipe faz distribuição de vegetais e folhagem pelo litoral de São Paulo, mas apesar da dificuldade que passou
neste período, gosta do que faz. “Neste período de pandemia o frete caiu pela metade, no início cheguei a ficar duas
semanas parado. Estou nesta vida de motorista porque
gosta de ter o próprio negócio e estar cada dia em uma
nova cidade, conhecendo lugares novos”, diz.
Carlos Eduardo Alves, 35 anos, estava fazendo entrega de sacos de pães personalizados com o parceiro José
Carlos da Silva, 48 anos, em de Santos/SP. A dupla veio de
Sorocaba, interior de São Paulo e também acreditam que a
retomada já está acontecendo.

“Lá na empresa tivemos uma época mais difícil na quarentena, tivemos bastante entrega mas tudo picadinho, os
mesmos clientes comprando menos mercadorias”, diz Carlos.
José Carlos sentiu mais a pandemia, já que por conta
da queda no serviço foi cortado da empresa, e agora trabalha quando é chamado. “Sempre que precisam eles me
chamam, e agora como está melhorando, sou chamado
mais vezes”
O funcionário Carlos diz que a empresa, Papelly Sacos
de Pão Personalizados, está animada, inclusive recentemente adquiriu novas máquinas para diversificar os serviços.
Na opinião dos executivos de montadoras, a volta de vendas de caminhão também vai voltar. Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da VW Caminhões
e Ônibus, diz que de fato, durante a pandemia o mercado
de caminhões não parou. “Os nossos heróis das estradas, os
nossos amigos caminhoneiros continuaram transportando alimentos, remédios todos os bens de primeira necessidade pelos
quatro cantos do país. Neste contexto o agronegócio despontou, teremos uma nova safra recorde neste ano e junto com
REVISTA FRETE URBANO
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isso, a venda de caminhões de extrapesados teve um impulsionamento maior neste primeiro semestre”.

Ele continua: “o que eu diria, é que com a retomada
dos negócios de restaurantes, das atividades nas grandes
cidades, ainda que de forma gradativa, acabe impulsionando um pouco mais o segmento de distribuição urbana, ou
de curta distância, de entregas delivery, entrega nos bares e
restaurantes e tudo mais. Para esse segmento, certamente
o mercado de caminhões leves deverá ter um incremento nas próximas semana e nos próximos meses, crescendo
junto com a retomada desses negócios”.
Segundo o executivo, a Volkswagen Caminhões tem
implementado uma série de ações para a retomada dos negócios. “Taxas especiais, postergação da primeira parcela,
dando o conforto para o empresário que está passando por
uma situação de caixa difícil em 2020”.

Ouça entrevista completa aqui.
Priscila Marques, Gerente de Inteligência de Mercado da
Iveco, ainda é prematuro fazer previsões de como serão as
vendas, exportações e produção neste ano e no começo do
ano que vem. “A ANFAVEA mostra que a queda no mercado
total de caminhões deve ser em torno de 35% em 2020.
O agronegócio e o varejo devem minimizar os efeitos ne-

gativos da pandemia no segmento, já que o país tem uma
forte dependência do modal rodoviário. O crescimento da
safra 2020 deve alavancar as vendas de caminhões pesados
(Hi-Road e Hi-Way) no segundo semestre. Já o varejo, com
o aumento no transporte de bens essenciais, impacta diretamente nas vendas de veículos comerciais leves, onde temos
as linhas Daily e Tector bem posicionadas”, comenta.
Segundo ela, a Iveco está preparada para a retomada.
“Ampliamos e reforçamos as ações que envolvem os setores
de venda e pós-venda, com apoio da rede de concessionárias,
para atender o transportador e o caminhoneiro que continuam transportando cargas essenciais para a sociedade. Nós estamos cada vez mais próximos do cliente oferecendo suporte,
por meio da nossa Rede concessionárias. Não basta vender o
produto e fazer contato com o cliente apenas quando ele for
à concessionária para uma revisão do veículo, por exemplo.
Esse relacionamento será levado para outro nível”.

Ajuda que vem do céu
Neste período de pandemia, em que os motoristas
continuaram trabalhando, talvez o padroeiro da categoria
colocou sua mãozinha para protegê-los. O Dia do Motorista é comemorado no Dia de São Cristóvão, santo católico
considerado o padroeiro dos motoristas no Brasil.
Cristóvão significa “aquele que carrega Cristo”. De
acordo com a lenda, São Cristóvão queria servir o rei mais
poderoso da Terra e decidiu venerar o Diabo. No entanto,
um dia conheceu um ermitão chamado Jesus Cristo, mais
poderoso que o diabo, e assim, Cristóvão abandonou a
vida de luxos e maldades para seguir a “Palavra de Cristo”.
Vivendo na margem de um rio, transportava pessoas
nas costas de um lado para outro. A lenda conta que, certa, vez Cristóvão colocou um menino nas costas e a cada
passo que dava o seu peso ia aumentando. Cristóvão disse:
“Parece que estou carregando o mundo nas costas”, então
o menino respondeu: “Tiveste às costas mais que o mundo
inteiro. Transportaste o Criador de todas as coisas. Sou Jesus, aquele a quem serves”.
Por conta disso, passou a ser conhecido como o protetor e padroeiro dos viajantes e motoristas. Em 21 de outubro de 1968, o Decreto nº 63.461, oficializa o dia 25 de
julho como o “Dia do Motorista” no Brasil.

Oração do Motorista
“Dai-me Senhor, firmeza e vigilância no volante, para
que eu chegue ao meu destino sem acidentes. Protegei os
que viajam comigo. Ajudai-me a respeitar a todos e a dirigir
com prudência. E que eu descubra vossa presença na natureza e em tudo o que me rodeia. Amém”.
6
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Aniversário

Cinco anos no universo
do transporte urbano

P

arece que foi ontem... mas já estamos comemorando cinco anos de história. A Revista Frete
Urbano está entrando no sexto ano consecutivo
de circulação e informação para o motorista e
transportador de veículos urbanos de carga.
Falo isso porque tudo começou bem antes do dia 25 de
julho de 2015, com o primeiro papo, quando identificamos
a necessidade de trabalhar mais de perto o motorista de
VUC, que crescia com rapidez e estava especialmente concentrado nos grandes centros urbanos.
Depois houve o tempo de elaboração e produção da
primeira edição, que chegava como única no segmento
de utilitários de carga,
caminhonetes e caminhões leves. Existem
outras
importantes
publicações voltadas
para o motorista de caminhão, e o transportador, mas na maioria
das vezes do trecho
rodoviário.
Nós identificamos
um profissional que
na verdade é diferente
do transportador tradicional: o motorista
de VUC, muitas vezes é
um empresário, aquele
que tem seu próprio
negócio e que usa um
VUC para se movimentar. E é também aquele transportador
autônomo, que tem o seu “bauzinho” para fazer distribuição como contratado na sua cidade e em distâncias curtas.
Estamos há cinco anos mais perto deste motorista e
conhecendo-o melhor a cada dia. Nossa missão como publicação especializada é de abordar de uma maneira simples informações que possam facilitar o dia a dia do transportador urbano, com diferentes assuntos.
E por que fazemos isso? Porque o motorista de VUC
é um profissional importante, que faz diferença na nossa
sociedade e merece ser tratado como exclusivo. Haja vista
o momento que estamos vivendo, de pandemia mundial,

que colocou o país em quarentena, com apenas poucos
profissionais trabalhando como serviços essenciais para a
sociedade. E o motorista de VUC se mostrou nessa luta e
não esmoreceu.
São essenciais sim, para a nossa sociedade, distribuindo
alimentos, medicamentos e transportando insumos imprescindíveis para a população. Sem falar do e-commerce, pois
se tudo estava fechado, muito foi adquirido pela internet e
quem levou na porta de cada um foi o motorista de VUC.
Se arriscaram, arriscaram suas famílias, para manter o
seu sustento e o sustento de toda a população. Se a Revista
Frete Urbano escolheu essa categoria para falar mais de
perto, para ser exclusiva, o que sentimos
hoje, com a comemoração de mais um ano
de circulação, é que fizemos a escolha certa.
Estamos aqui hoje
para homenagear esse
profissional digno, de
qualidade, que vamos
a cada dia conhecer
melhor, com todas as
dificuldades que estamos
enfrentando.
E vamos continuar
servindo a esse profissional o nosso melhor.
Ninguém é perfeito,
mas queremos continuar fazendo o melhor, com a ajuda de nossos parceiros e
a audiência do nosso leitor tão fiel.
Se todo mundo se reinventa, também fizemos a nossa
parte, hoje, oferecemos ao nosso público notícias diárias
no portal, posts diversificados no Facebook, fotos muito
bacanas no Instagram, a rapidez do Twitter, notícias pelo
Whatsaap, os vídeos diversos no You Tube e os podcasts no
nosso canal do Spotify.
Nossa missão? É servir da melhor maneira possível, é nos
aproximar do motorista de VUC, é levar informação de qualidade e conteúdo relevante. Dia 25 de julho, dia especial para
o motorista e para nós, da Revista Frete Urbano.
REVISTA FRETE URBANO
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Implementos

Como financiar o
seu implemento
Texto: Carol Vilanova | Fotos: Divulgação

O transportador escolhe como quer pagar o seu caminhão e o implemento, e no caso de
veículos urbanos de carga é comum esse financiamento ser feito junto, veja opinião de
especialistas e faça a opção que melhor couber no seu negócio e no seu bolso

O

transportador é um profissional que sabe o que
quer. Quando ele compra um veículo de cargas,
já sabe o que vai transportar, logo, sabe também
qual implemento deve usar. É um investimento
caro para errar, por isso uma boa pesquisa é requerida na
escolha do modelo e da marca, além de saber o que encaixa
melhor no seu veículo.
O veículo de carga urbano utiliza o implemento do tipo
carroceria sobre chassis, que pode ser carroceria aberta, baú
fechado, baú lonado, baú refrigerado e até produtos personalizados. Na hora de comprar o seu veículo, quando zero
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quilometro, o motorista já sabe de qual deles irá precisar,
afinal sabe para qual função será usado.
A compra do caminhão e do implemento é feita separadamente, mas o financiamento pode ou não ser feito
num mesmo processo, depende do que for melhor para o
cliente.
Na concessionária o motorista escolhe o modelo do veículo e pode até ter uma indicação de qual marca de implemento pode usar, mas isso é totalmente uma escolha dele.
Assim como o veículo, o financiamento do baú pode ser feito por meio de diferentes linhas de crédito.

Implementos
Osmar Oliveira, diretor da 4Truck Soluções sobre Rodas,
explica as modalidades de financiamento que existem na
venda de implementos.

Ouça aqui podcast com entrevista completa
Segundo Osmar, a 4Truck, que trabalha mais intensamente com a linha sobre chassi, ou seja, linha leve, tem visto uma preocupação grande em relação ao financiamento,
principalmente neste momento de pandemia, que trouxe
muitos desafios e caixas com dificuldade.

Cartão BNDES: modalidade similar ao uso do cartão
de crédito, na qual o cliente pode financiar o implemento em até 48 vezes com juros especiais concedidos pelo
BNDES. Mais informações: www.cartaobndes.gov.br
FINAME: é uma operação de financiamento destinada
a empresas, que utilizam os recursos do BNDES para financiar a aquisição de máquinas e equipamentos novos
com índice de nacionalização igual ou superior a 60%.
O percentual máximo de financiamento é de 90%, dependendo do porte da empresa; e o prazo de financiamento pode ser de até 60 meses, com até 12 meses de
carência. Mais informações: http://www.bndes.gov.br/
bndesfiname
CDC: Linha de Crédito Direto ao Consumidor. Com garantia fiduciária, os encargos financeiros são definidos
de acordo com a negociação realizada com a empresa. Os recursos oriundos do financiamento poderão ser
liberados diretamente aos fornecedores dos bens e/ou
serviços. Somam-se os tributos de IOF.

“Na linha pesada, de carretas, os modelos usam até mesmo a modalidade de consórcio, pois o ticket médio é maior,
além do financiamento com os fabricantes, temos o consórcio que é muito utilizado”, explica Osmar.
Ele continua: “já na linha leve, existem várias condições
de pagamento, exceto o consórcio. Então, o cliente pode
optar pelo financiamento direto com a implementadora,
que oferece condições flexíveis, com entrada e parcelas”.
“Temos o cartão BNDES sendo muito utilizado, com taxas mais baixas para investimento em equipamentos. O cartão de crédito, que aqui na 4Truck oferece parcelas em seis
ou até dez pagamentos, e o cliente ainda pode acumular
milhas”, conta Osmar.
Osmar fala que o financiamento pela concessionária
também é ofertado. “Temos parceria com algumas concessionárias, que tem muitas formas de financiamento que recebe junto o caminhão já implementado na concessionária:
o Finame, o Leasing, CDC. Então, o transportador escolhe o
caminhão, escolhe o implemento, o departamento da concessionária junta as propostas e manda para banco, que já
manda o financiamento em
conjunto com taxas mais interessantes”, complementa.

Leasing: operação feita junto ao banco informado
pelo cliente

Consórcio: modalidade muito utilizada tanto na
compra do veículo e, consequentemente, do implemento no caso da linha pesada.
Outras modalidades, oferecidas por empresas como a 4
Truck são o velho conhecido cartão de crédito, com parcelas a serem definidas pela empresa, e financiamento
próprio, mediante a análise e aprovação de crédito.
*fonte: 4Truck

REVISTA FRETE URBANO

9

Implementos
O lado da montadora
Ouça aqui podcast com entrevista completa
José Reche, gerente sênior de Vendas de Caminhões da
Mercedes-Benz, conta que a compra de um caminhão sempre tem agregado por traz o que ele vai transportar, onde vai
trabalhar etc. “Se o cliente já tem essa ideia, ele vai procurar
o caminhão com a especificação que ele quer. O consultor
de vendas está devidamente treinado para esclarecer todas
as dúvidas do cliente. Normalmente, esse profissional não
direciona qual marca de implemento, mas tem que ter a técnica do que pode ou não ser aplicado no caminhão, mas
temos que dar ao cliente qual a melhor opção em termos de
tamanho, dimensionamento, se tem que usar uma plataforma de elevação, onde ele vai trabalhar.

“Uma venda de caminhão é extremamente técnica,
vendemos um bem de produção e não um bem de sonho,
orientar a compra certa para o cliente. Temos ferramentas
que dá esse suporte ao vendedor”, diz Reche. Tendo o cliente as especificações técnicas do que ele precisa, cruzando
com a orientação do consultor, determina o que vai ser adquirido. Aí o cliente vai até a implementadora com aquelas
especificações, junto com o manual do implemento, para
evitar qualquer problema de perda de garantia.
A marca então tem uma comunicação com o implementador, que vai saber o que o cliente está procurando e necessita. Em relação ao financiamento, o cliente pode ou não
financiar o caminhão junto com o baú.
“Nosso maior parceiro é o banco da marca, que sempre
está trabalhando muito forte o segmento de implementos,
principalmente para caminhões plataformas. Diferente do
cavalo-mecânico, que tem um preço muito maior. A política
para a plataforma é estar disponível ao mesmo tempo. O
que acontece é que temos características especiais para nossos produtos, em alguns casos eu consigo melhores taxas
para o caminhão, por conta de uma promoção de lança10
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mento ou de estoque do concessionário. Conseguimos um
aporte do banco que facilita para o caminhão e neste caso o
implemento vai ter uma taxa diferente”, explica Reche.

Implementos na pandemia
José Carlos Sprícigo, vice-presidente da Anfir (Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários),
e CEO da Librelato, conta um pouco sobre o momento que
o setor de implemento está vivendo.
“Tivemos um ano difícil em todos os setores da economia e no segmento de implementos não foi diferente. De
acordo com a Anfir, no primeiro semestre deste ano, foi registrado recuo de 13%. De janeiro a junho as vendas foram
de 49 mil unidades, sendo que no mesmo período de 2019
tivemos 56 mil produtos comercializados”, diz.
Especificamente no segmento carroceria sobre chassis, a
retração chegou a 12%. De janeiro a junho deste ano foram
vendidos 22 mil produtos contra 2 5 mil unidades no mesmo período de 2019.
Existe uma expectativa de que o setor agrícola ajude a
minimizar esse cenário, já que 40% de faturamento vem
desse segmento, que tem dado mostras de seguir aquecido.
Por conta dessa expectativa, a ANFIR estima que a perda geral da indústria de implementos rodoviários em 2020 deverá
ser de aproximadamente 10% totalizando cerca de 108 mil
produtos emplacados.
Sprícigo conta ainda que no início da pandemia, os bancos estavam visualizando uma inadimplência muito grande
no segmento de implementos. “Houve muitas restrições ao
crédito, mas logo eles mesmos prorrogaram as parcelas de
financiamento aos transportadores, prestações do BNDES,
além disso, o Governo aprovou outras prorrogações PIS,
CONFINS, IPI, de vários impostos, o que facilitou a vida dos
transportadores e não tivemos essa inadimplência”.
Ainda por conta da quarentena, foi editada pelo Governo Federal a Lei 10414, que determina que entre 3 de abril e
2 de outubro as operações financeiras podem ser realizadas
sem a cobrança do IOF. “Isso é uma boa oportunidade para
comprar o caminhão ou o baú, menos imposto para o transportador, se ele pode aproveitar o momento para investir, é
uma boa dica financeira”, finaliza.

De olho na saúde

Doenças silenciosas que
impactam na Covid-19

D

e todas as dúvidas que nós, leigos, e até profissionais renomados da saúde ainda têm em relação à
Covid-19, é o fato de que muitas pessoas contraem
o vírus e nem tomam conhecimento disso. São as chamadas
assintomáticas. Por outro lado, outros pacientes, que nem
sempre são da terceira idade, sofrem intensamente e acabam muitas vezes morrendo em decorrência da doença.
Isso se dá por conta de comorbidades que o doente pode
ter e que agravam o impacto do coronavírus dentro do seu
organismo, levando-o a desenvolver quadro grave após a
infecção. São casos de pacientes com doenças pré-existentes
como obesidade, diabetes, hipertensão e tuberculose.
Também temos aquela parcela da população que, até
contraírem o vírus, não sabia que sofria de alguma dessas
comorbidades e outros tantos que, sabem da enfermidade,
mas não fazem o tratamento adequado.
m meio ao crescimento exponencial de infecções e mortes por covid-19 no Brasil, uma característica presente em
diversos casos mais graves preocupa os profissionais de saúde: as comorbidades desconhecidas pelos pacientes ou que
não são tratadas adequadamente. Porém, segundo especialistas, muitos desses casos poderiam não ter uma evolução
tão grave se o paciente fosse tratado adequadamente da
doença pré-existente.
A pandemia do coronavírus é uma situação completamente nova para todos, mas despertou em muitas pessoas
a precaução de descobrirem questões ocultas sobre a própria saúde, de saber se pode ou não ter um agravante caso
contraia o vírus.
E aquela história de quem está aparentemente bem de
saúde, ficar longe do hospital, para não contrair o vírus, caiu
por terra. Afinal, problema de saúde pode acontecer com
qualquer um, e deve ser tratado. Então a orientação hoje
é que se procure sim um centro médico se sentir que tem
alguma coisa errada com a sua saúde, seja ela qual for.
O sobrepeso então, é um fator de risco importante, mesmo que as pessoas que estão nesta situação, não acreditem
ser parte do grupo de risco. Segundo profissionais da saúde,
tem sido notado muitos pacientes com a covid-19 que têm
um IMC (Índice de Massa Corporal) que se enquadra na obesidade, mas não percebiam o problema.

E com isso, identifica-se doenças, até então desconhecidas por aquele determinado paciente, quando ele é internado, como a hipertensão e a diabetes. Então, meus amigos,
temos que nos cuidar, principalmente escolhendo muito
bem o que colocamos na boca.
Ainda segundo os especialistas, outras enfermidades
como tuberculose, doença pulmonar obstrutiva crônica e
problemas cardíacos também podem estar entre os agravantes desconhecidos por pacientes infectados pelo novo
coronavírus, que são internados em estado grave. Às vezes,
são sinais fracos que são ignorados pelo indivíduo, e que são
descobertos tarde demais.
Moral da história, temos que nos cuidar. Tirar um tempinho para fazer exames essenciais, escolher melhor os alimentos que comemos, evitar o sedentarismo e manter o otimismo sempre em alta, porque desânimo também é doença e
pode agravar ainda mais um problema como a Covid-19.
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Lançamento

Fiat Nova Strada: remodelada
e com novas versões

A

linha 2021 da Nova Fiat Strada,
que foi totalmente remodelada
e reposicionada tem uma tremenda responsabilidade: continuar sendo a líder de vendas, já que o
modelo antigo ocupa o pódio há 20 anos.
Mas não deverá ser difícil, já que a
marca caprichou no desenvolvimento da
picape, trazendo ao cliente um modelo
totalmente novo, desde a estrutura, passando pela parte mecânica até os avanços
nos recursos de segurança e tecnologia,
mantendo atributos que já faziam parte
do modelo, como versatilidade e robustez.
Assista ao vídeo de lançamento aqui.
Uma das novidades foi a adoção de uma configuração
com cabine dupla e quatro portas, no lugar das três do modelo antigo, sendo homologada para cinco passageiros. As
versões ganharam nova nomenclatura e posicionamento,
ficando assim: Endurance, Freedom e Volcano.
Começando pelo design, a picape foi inspirada nos elementos da picape Toro, principalmente na parte dos faróis
de LED afilados com luzes DRL (Daytime Running Light). O
desenho segue por uma linha de cintura ascendente, que
destaca vigorosas caixas de rodas quadradas e laterais esculpidas. Na traseira, as lanternas funcionam como uma assinatura do modelo.
Segundo a marca, o novo posicionamento da suspensão
com os 1.059 mm entre as torres no compartimento de carga facilita a acomodação de grandes volumes em sua grande caçamba: são 844 litros na cabine dupla e 1.354 litros na
Cabine Plus. A capacidade de carga também vai além e varia
de 650 kg na versão para cinco ocupantes para até 720 kg
na configuração de entrada.
A tampa traseira, que teve seu peso de manuseio amortecido em 60% por um novo sistema de mola suporta cargas
de até 400 kg.
Em termos de motorização, a gama ficou assim: as versões Endurance são equipadas com o motor 1.4 Fire, que
gera potência máxima de 88 cv e torque de 12,5 kgfm com
etanol. Já Freedom e Volcano são impulsionadas pelo moderno motor 1.3 Firefly de quatro cilindros, com 109 cv de
potência máxima e torque de 13,7 kgfm com etanol.
12
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Recursos de segurança como controle de tração avançado E-Locker (TC+), controle de estabilidade e assistente
de partida em rampa são itens de série em todas as versões.
Finalizando a nova central multimídia Uconnect 7”, com
uma tela sensível ao toque, traz recursos sofisticados como
Apple CarPlay e Android Auto com projeção sem fio (wireless). É possível parear até dois smartphones.

Frete a frete

Anderson Brito da Silva, 36 anos, de Itaquaquecetuba/SP, trabalha como transportador há 10 anos
mais ou menos, portador de carteira de habilitação
categoria B. Tem uma Iveco Daily 35S14, ano 2013,
implementada com baú carga seca normal, transporta produtos da Renner, roupas e confecções, atua em
várias regiões.
“Tinha uma Kia Bongo, e ouvi falar a respeito da
Iveco Daily, que era boa, então, fui e comprei esta, e
estou trabalhando com ela, até o momento não me
deu nenhum problema. Excelente para o trabalho,
aguenta a pegada. História com o carro: na estrada
fazemos diversos amigos, no dia a dia, no cotidiano,
você para com um com outro.

Vandson Matos de Lima, 43 anos, trabalha há
seis anos como motorista. Antes era pedreiro, veio
de Sergipe. “Fazia tempo que queria comprar um
caminhãozinho, mas não tinha condições, quando
consegui, escolhi comprar um Iveco Daily 35S14, ano
2011. Estou com ela até hoje”.
E já conseguiu comprar outra 35s14, ano 2012,
que quem dirige é o seu filho Igor dos Santos Lima,
19 anos. “Ele começou comigo e minha esposa Aline
ajuda na operação”. O ajudante de Vandson é Flavio
Rodrigo Souza Rocha, 19 anos, que também tem carta e dirige quando precisa.

50
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Trabalha como ME e está fazendo faculdade de logística e quer montar uma transportadora.

Gilson Osório de Souza, 32 anos, encarregado da JCarga Transporte e logística, trabalha há 10
anos no ramo, hoje é encarregado, foi motorista
por muitos anos.
Dirige uma Iveco Daily City, 30S13, ano 2019.
“Temos duas dessas e três da Renault. Transportamos mercadorias de modo geral, material gráfico,
medicamentos, tudo o que for carga seca, A empresa só trabalha com VUCs.”
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VUC pelo Mundo

Toyota Proace:
furgão de médio porte
e alta expectativa

Q

Faça revisão em seu veículo regularmente.

uando se pensa no nome Toyota o que vem à sua
cabeça? Corolla, não é verdade? Um sedã que
conquistou o brasileiro de um jeito, que se tornou
sinônimo de confiança e durabilidade. Para os transportadores, neste mesmo nível de confiabilidade, a marca oferece
a Hilux, uma picape robusta, que é bastante utilizada no
agronegócio.
Agora, imagine a sorte dos europeus. Por lá, essa marca que é conhecida por desenvolver veículos de qualidade,
oferece um furgão de médio porte, do tamanho de um Citroën Jumper ou um Peugeot Expert, por exemplo. Trata-se
do Toyota Proace Van, que pode ser comercializado na versão
para transporte de passageiros ou carga. Uma gama completa de veículos comerciais leves e transportadores de pessoas
A Toyota apresenta o Proace como um veículo com uma
gama abrangente para atender às necessidades profissionais

CERTIFICADA
ISO 9001:2015

Amortecedores
14 REVISTA
URBANO seus impactos!
Desde
1979,FRETE
amortecendo

11 2723.9933

vendas@gardinotec.com.br
www.gardinotec.com.br

VUC pelo Mundo

Faça revisão em seu veículo regularmente.

Faça revisão em seu veículo regularmente.

e ainda como uma opção relevante aos clientes que procuram um carro espaçoso e confortável.
Falando mais especificamente do furgão, a marca disponibiliza três tamanhos de configuração: Compacto, Médio e
Longo. A versão mais compacta tem 4,6 m de comprimento
e com uma distância entre eixos de 2,9 m.
Já a versão média tem 4,9 m de comprimento e 3,2 m
distância entre eixos, enquanto a versão longa tem a mesma
distância entre eixos de 3,2 m, mas apresenta uma saliência
traseira estendida para maior capacidade de carga, aumentando o comprimento total para 5,3 m.
Todas as variantes têm 2,2 m de largura e 1,9 m de altura
e o volume de compartimento de carga varia de 4,6 a 5,1
metros cúbicos.
A nova linha Proace Van está disponível com uma variedade de cinco grupos de transmissão com motores a diesel
de 1,6 e 2,0 litros. Incorpora ainda o sistema Stop & Start
da Toyota, possibilitando que toda a gama se beneficie da

redução de emissões de CO2.
Todos os trens de força são compatíveis com o Euro 6 e
estão equipados com redução catalítica seletiva para reduzir
a quantidade de NOx liberado no a atmosfera.
Por conta de tratamento acústico mais sofisticado, a
cabine fica bem confortável e com baixo nível de ruído.
Oferece ajuste de altura do assento do motorista e aquela
central multimídia que é essencial para o transportador,
com um radinho para ouvir um som e conectividade
Bluetooth e USB.
Em relação à segurança, a Toyota é muito cuidadosa, e
oferece dois pacotes de segurança ativos Toyota Safety Sense. Um pacote inclui o Alerta de saída da pista, o Assistente
de sinalização rodoviária, o Alerta de atenção ao motorista
e um sistema de farol alto automático. O outro pacote inclui
o Aviso de Colisão Direta, Cruise Control Adaptativo, sistema
de freios de emergência autônomo com detecção de pedestres e luzes nas curvas.
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